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Viite: Lausuntopyyntönne 15.4.2020
LAUSUNTO NIKARAN TUULIVOIMAHANKKEEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASTA SEKÄ
YVA-SUUNNITELMASTA

Multian kunnanhallitus on käynnistänyt 17.2.2020 KH § 30 Nikaran alueella tuulivoimaa koskevan yleiskaavan laatimisen Energiequelle Oy:n esityksestä. Hankkeeseen
sovelletaan lisäksi ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain 252/2017 mukaista
arviointimenettelyä. Menettelytapana käytetään maankäyttö- ja rakennuslain sekä
YVA-lain mukaista kaavan ja YVA:n yhteismenettelyä (MRL 9§, YVAL 5§).
Nikaran hankealue (2 700 ha), joka ympäristöineen on harvaan asuttua, sijaitsee Multian kunnan alueella noin 15 km etäisyydellä kuntakeskuksesta koilliseen. Hankealue
käsittää turvetuotantoaluetta, kivennäismaata ja avosuota. Tuulivoimahanke muodostuu enintään 29 tuulivoimalasta, joiden kokonaiskorkeus on enintään 250 m. Teholtaan yksittäinen voimala tulee olemaan korkeintaan 10 MW. Tuulivoimaloiden lisäksi alueelle rakennetaan tarvittavat huoltotiet, maakaapelointi voimaloiden välille
ja sähköasema.
Hankkeen toteuttamisvaihtoehdot:
VE0 Tuulivoimahanketta ei toteuteta
VE1 Alueelle rakennetaan enintään 29 tuulivoimalaa
VE2 Alueelle rakennetaan enintään 20 tuulivoimalaa
Sähkönsiirron tarkasteltavat vaihtoehdot:
VEA Uusi sähköasema hankealueen pohjoispuolella olevan 400 kV voimajohdon varteen ja kytkeytyminen valtakunnan verkkoon sähköaseman kautta. Sähkönsiirto asemalla joko maakaapelilla tai ilmajohdolla.
VEB Uusi, noin 30 km pitkä 110 kV voimajohto Petäjäveden sähköasemalle hankealueen itäpuolella olevan 400 kV voimajohdon rinnalle.
Voimassa olevassa Keski-Suomen maakuntakaavassa hankealue sijoittuu biotalouteen tukeutuvalle alueelle. Biotalouteen tukeutuvan alueen suunnittelumääräyksen
mukaan alueen suunnittelussa varmistetaan maa- ja metsätalouden ja muiden maa-

Keski-Suomen liitto I Lutakonaukio 7 I 40100 Jyväskylä I www.keskisuomi.fi
ALLEKIRJOITETTU SÄHKÖISESTI
Erkkilä Markus, suunnittelujohtaja 09.06.2020

143762

2 (3)

seutuelinkeinojen toiminta- ja kehittämisedellytykset sekä turvataan hyvien ja yhtenäisten metsä- ja peltoalueiden säilyminen maaseutuelinkeinojen käytössä.
Lisäksi hankealueelle sijoittuu kaksi maakuntakaavan luonnonsuojelualuetta (SL).
Lampuodinsuo (SL nro 148) on luontodirektiivin mukainen Natura SAC -alue
(FI0900146). Lampuodinsuon välittömässä läheisyydessä itäpuolella sijaitsee Lauttasuo (SL 149), joka on Naturaan ja suojeluohjelmiin kuulumaton kohde. Lampuodinsuo
ja Lauttasuo muodostavat yhdessä valtakunnallisesti arvokkaan soidensuojelukokonaisuuden. Tuulivoimaoasyleiskaavan ympäristön nykytilan maakuntakaavaosiossa
Lauttasuo näkyy maakuntakaavan karttaotteella, mutta tekstissä tai merkittävissä
luontokohteissa Lauttasuota ei mainita. Maakuntakaavamääräyksen mukaan SLalueella ei saa ryhtyä sellaisiin toimenpiteisiin, jotka saattavat vaarantaa alueen suojeluarvoja.
Maakuntakaavassa on osoitettu kaksi tuulivoimatuotantoon soveltuvaa aluetta (tv):
Multian Vehkoo ja Pihtiputaan Ilosjoki. Maakunnallisesti merkittävän tuulivoimaalueen kokorajana maakuntakaavassa on 10 tai enemmän tuulivoimalaa.
Maakunnalliset merkittävät tuulivoimaloiden alueet selvitettiin 3. vaihemaakuntakaavaa varten. Kartoituksen lähtökohtana olivat alueet, joilla tuulisuus oli Tuuliatlaksen
tietojen perusteella 6,3 m/s tai enemmän 100 m korkeudella, joka silloin oli keskimääräinen suurten tuulivoimaloiden napakorkeus. Tuulivoimatekniikan kehittymisen
takia (mm. entistä korkeammat voimalat) kartoitusta voidaan nykyisin pitää vanhentuneena, minkä takia liitto on käynnistämässä maakuntakaavan päivitystä ja siihen
liittyviä selvityksiä. Päivityksen käynnistäminen on maakuntavaltuuston kesäkuun kokouksessa päätösasiana. Päivityksen yhtenä teemana on tuulivoima.
Keski-Suomen liitto pitää asiakirjassa kuvattua ympäristövaikutusten arviointia kattavana, eikä liitolla ole erityistä huomautettavaa arvioitaviksi esitettyihin ympäristövaikutuksiin ja arviointimenetelmiin. Luontovaikutusten osalta merkittävimpinä voidaan
pitää tuulivoimaloiden mahdollisia linnustovaikutuksia. Erityisesti hankkeen vaikutusalueella pesivä uhanalainen päiväpetolintu tulee ottaa huomioon arvioinnissa. Hankealueella vaikuttavien tahojen kuulemiseksi on koottu seurantaryhmä. Liiton mielestä seurantaryhmä on hyvä tapa edistää kansalaisten osallistumista ja tehostaa tiedonkulkua. Keski-Suomen liitto esittää, että seurantaryhmän aineistot/muistiot lähetettäisiin liitolle tiedoksi.
Lausunnon on valmistellut Reima Välivaara, reima.valivaara@keskisuomi.fi, 0405950918.
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Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Allekirjoituksen
oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.
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